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DNA

tyranosaura
objevena
v odchyceném pakomárovi!
více se dočtete na straně 3

6

37°C | 140/90 mm Hg I Ery 5

KRVÁK VÁŠ PAPARAZITNÍ POHLED NA SVĚT

Úterý, nebo kterýkoli jiný den 2011

2 drby

KRVÁK

Skákal pes přes oves, hlavu dál nedones...

„ZDĚS”
MÍVAL
HLAVU
PES

Valerij Dobroděnko
v době kdy měl ještě důvod k úsměvu
PRYPJAT, Ukrajina – „Byl
to velice šikovný pes,” říká
nám muž s očima zarudlýma
od pláče.
Tím mužem není nikdo jiný
než místní lesník Valerij Dobroděnko, jehož pes byl onoho
mlžného rána nalezen bez
hlavy. Pan Dobroděnko říká, že

den
před
osudným
ránem se šel podívat, jestli
mu po lese neběhá nějaká ta
škodná. Jelena triglava prý už
dlouho nikdo neviděl a v lesích okolo Prypjatu se prý
přemnožily blechy. Nedaleko
od betonové cesty prý objevil

ŠTĚKÁME
ŘECKY

vzácný pozůstatek po vojácích,
kteří zde uklízeli po jaderné
katastrofě v místní elektrárně.
Basa nenačatých vodek z roku
1985 se nenachází v místních
lesích každý den. Po standardní ochutnávce nálezu se
rozhodl přenocovat na místě
samém a druhý den pokračovat

v obchůzce. V noci prý bývá
velká zima, a tak půjčil svůj
záložní kulich svému psu.
V noci ho probudil psí štěkot
a silný zvuk drbání. V noční
mlze zahlédl zvíře s velkou
boulí na hlavě a vystřelil. Ráno
nalezl svého psa bezhlavě
ležet. Podle všeho to byla

KRVÁK

Úterý, nebo kterýkoli jiný den 2011

DNA Tyrannosaura
rexe se vzácně
shoduje...
INNSBRUCK, Rakousko –
Odchycený pakomár na řece
Inn se zdál být velmi stár.
Rakouští vědci v čele s profesorem Manfredem Hölzelem
provedli výplach pakomářího
žaludku a následným rozborem jeho obsahu objevili zby-

tek DNA Tyrannosaura rexe
– největšího masožravého
teropoda a zároveň jednoho
z největších suchozemských
predátorů všech dob.
„Es ist unglaublich...,” řekl
Manfréd o tomto objevu
a vzápětí dodává: „...als das

Fernsehen Hund.”
DNA tyranosaura se
shoduje s DNA německého
ovčáka známého z televizního seriálu Komisař REX.
(WUF)

VYPADAL TAKTO VÁŠ
PES PŘI NÁVRATU
Z PŘÍRODY?

kost - κόκκαλο (kókkalo)
fenka - θηλυκό (thilykó)
štěně - κουτάβι (koutávi)

Místo
štípanců
dluhy!
PRAHA – Hlavní město
zasáhl parazit decimující
především starší a dobře
zajištěné obyvatele
mužského pohlaví. Parazit
z čeledi komárovitých si
pečlivě vybírá své oběti,
těm jsou po napadení pomalu vysávána bankovní konta
a hostitel končí sám, starý
a na mizině. Odborníci si
pro nový druh havěti zvolili
pracovní název Zlatokopka a světová zdravotní
organizace vydala 4 stupeň
varování před společenskou
pandemií.

Tohle by nerozlousk ani Derrick!

TIP NA
DRINK

Za komárů
bylo lépe...

BLOODY

MARY

obří blecha, kdo psovi ukousl
hlavu. A tak Valeriji zbyla jen
pytlácká oka pro pláč a víra, že
jednoho dne skolí obří blechu,
která ho připravila o jediného přítele v této nehostinné
krajině.
(LOL)

vepřové - χοιρινό (choirinó)
klobása - λουκάνικο (loukániko)
voda - νερό (neró)

Na prvního máje bych četl Karla Maye,
jen škoda, že rudý gentleman byl Apač
a ne Komanč!

1 hafan s pořádnou hřívou
2 páry pořádných kusadel
Kusadly se zahryzneme pod
kůži a snažíme se nasát, co
to dá. Důležité je najít si co
nejlepší místečko, protože
když vás najde majitel psahospody, párty záhy končí
na záchytce.
Recept na tento koktejl se
nám podařilo získat od zaměstnance veterinární záchytné stanice v Brně. Denně zde
končí klíšťata, která přebrala
tohoto opojného nápoje a musela být hospitalizována.

(HEH)

Jó třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a já bych to zas bral...

Psí je třiadvacáté písmeno řecké abecedy a v řecké číselné soustavě má hodnotu 700. V moderní
řečtině i ve starořečtině jeho výslovnost odpovídá kombinaci českých písmen /ps/.
pes - σκύλος (skýlos)
blecha - ψύλλος (psýllos)
komár - κουνούπι (kounoúpi)
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KOCOURKOV, Česká republika – Nedávným silným výrokem šokovala česká
média nejmenovaná pudlí celebrita. Naše
noviny jí položili jenoduchou otázku,
jestli jí něco překáží v jejím úžasném
a spokojeném životě milované
hvězdy. Její strohá a šokující reakce zaskočila i ostřílené redaktory našeho plátku. „Nenávidím
vořechy“, odpověděla a tímto
xenofobním výrokem pobouřila
většinu psí veřejnosti. Reakce
na sebe nenechaly dlouho čekat
a organizace zastupující psí míšence
okamžitě svolala krizovou schůzi,
ze které vzešla nová vlajka s dominantní pudlí hlavou na kůlu.
Manažer hvězdy se snažil
uvést věci na pravou míru
tvrzením, že pudlice tím
myslela svou alergii
na kešu a vlašáky.
(OMG)

PRAHA, Česká republika – Milovník dobrého jihomoravského
vína a sociální spravedlnosti nám
naznačil, jakým směrem se bude
ubírat polistopadový vývoj na přírodovědeckém poli. V levicově
orientovaných laboratořích v ulici
Politických vězňů se partaj ve snaze
zvýšit počty členů své stranické
základny vydala následovat stopy

velkého ruského křížitele Ivana
Vladimiroviče Mičurina. „Hodně
si slibujem od křížení komára
a mouchy,” prozradil nám nejmenovaný politik. „Výsledkem by měl
být komouš,” dodává. O významu
tohoto přírůstku neobyčejně otravného druhu z hmyzí říše netřeba
polemizovat…
(CCCP)
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Hvězda stříbrného plátna je známá především z lechtivé
komedie „Tři oříšci pro Popelku” a seriálu z produkce
TV Psina „VKV – Velmi krátké vodítko.”
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Kočkodan vyloučen ze soutěže.

GEPARD UTEKL
VŠEM...
KHUTSE, Botswana Na mistrovství světa kočkovitých šelem obhájil titul
ve sprintu opět gepard štíhlý
(Acinonyx jubatus). Lev
skončil druhý o hřívu
před gazelou.

Náš jediný zástupce, hrusický rodák kocour Mikeš
neprošel kvalifikačním
sítem a skončil již v prvním
rozběhu.
Doživotní zákaz účasti na závodech kočkovitých šelem
dostal kočkodan,
neboť přicestoval
s falešným dánským
pasem. Prý zákaz
přijímá a uvědomuje si, že to pěkně
vymňouk.
(HAF)
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KOMÁRNO, Slovensko – Letos se již tradičně
konaly pijácké závody. Ostře
sledované klání v konzumaci libovolných tekutin se
zúčastnily nové tváře a hned
se z nich stali favorizovaní
soutěžící. Nováček klíšťák
byl nakonec diskvalifikován
poté, co mu třikrát za sebou
omdlel sekundant z nadměrného úbytku krve, k čemuž
se soutěžící odmítl vyjádřit.
Titul nakonec obhájit bernardýn, jež prý pití pravidelně
trénuje spolu s nešťastníky,
které na horách pomáhá
zahraňovat z lavin. (ALP)

Klíště zkusí
štěstí příště
Bohouš vyhrál, fandit přišli i kamarádi z mokrý čtvrti...

MISS FAUNA

Těžko odhadovat, jak dlouho
asi vydrží vztah nové missky
s jejím současným partnerem, majitelem obchodu
s luštěninami Budulínkem.

Komu dává dobrou noc?
PRAHA, Česká republika - Známe letošní vítězku soutěže krásy zvířecí říše. Stala
se jí mladičká liška, která od začátku elektrizovala svým načepýřeným kožíškem
a uhranula porotce i diváky. V zákulisí se nám modelka svěřila, že za svůj vzhled
vděčí své práci, po večerech totiž tančí u ebonitové tyče.
(FOX)
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